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1. Inleiding
In het volgende hoofdstuk zijn de bijdragen van de drie werkgroepen van onze adviesraad
opgenomen; de werkgroep Inkomen, de werkgroep Werk & Participeren en de werkgroep Integraal
Beleid. De bijdragen van elke werkgroep bestaan uit een tweetal onderdelen: een jaarverslag van
het verrichte werk in 2017 en een beleidsplan waarin de voorgenomen accenten in het werk van de
betreffende werkgroep voor 2018 zijn opgenomen. De bijdragen van de werkgroepen zijn op eigen
wijze door de werkgroepen opgesteld en weergegeven, waardoor de bijdrage van elke werkgroep
een eigen stijl heeft.
Naast de werkgroepen kent de Adviesraad VWI ook klankbordgroepen, projectgroepen en ad-hoc
werkgroepen, waarin leden van andere werkgroepen van onze adviesraad, leden van de Adviesraad
Wmo, ambtenaren van de gemeente Apeldoorn en zo nodig nog andere personen in deelnemen.
Deze ontwikkeling is het gevolg van veel nieuwe wetgeving die in 2015 van kracht is geworden
waarin veel verantwoordelijkheden van onze Rijksoverheid zijn overgedragen naar gemeenten op
het terrein van werk, inkomen, zorg en jeugd (de drie decentralisaties). Het behoeft geen betoog dat
het beleid gericht op werk en inkomen veel raakvlakken heeft met thema’s als de Woonagenda,
jeugd ouder dan 18 jaar, de inkomenspositie van hun ouders, arbeidsmatige dagbesteding en de
eigen bijdrage bij huishoudelijke hulp.
Teneinde de dienstverlening aan de burgers te optimaliseren is besloten te streven naar integrale
dienstverlening door de eenheid A&I. Hiertoe is een koersdocument opgesteld dat momenteel in de
gemeenteraad aan de orde is. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke koerswijziging niet van de
ene op de andere dag doorgevoerd en geïmplementeerd is. Er zal nog veel geregeld en
georganiseerd dienen te worden, waarbij de verwachting leeft dat de Adviesraad VWI veelvuldig en
intensief hierbij betrokken zal worden.
Om een duidelijk beeld te schetsen van de opzet van de Adviesraad VWI is in hoofdstuk 4 een
organisatieschema opgenomen
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2. Jaarverslagen en beleidsplannen van de werkgroepen
Jaarverslag van de Werkgroep Inkomen:
Werkgroep Inkomen maakt onderdeel uit van de Adviesraad VWI. De Adviesraad VWI adviseert
gevraagd en ongevraagd aan het college van B&W van de gemeenten Apeldoorn en Epe. De
werkgroep kende vanaf 2017 een aantal vacatures en deze vacatures zijn in de loop van het jaar met
moeite ingevuld.
Algemeen:
De werkgroep Inkomen heeft in het afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan de
Verzamelverordening Participatiewet, het programma Participatie en Activering en het
Koersdocument CMO. Daarnaast is de werkgroep betrokken geweest bij de organisatie van een
Netwerkbijeenkomst ‘Centenkwesties’; georganiseerd voor cliënten. Daarnaast is de werkgroep ook
betrokken geweest bij de advisering over het Berenschot rapport inzake de BUIG-middelen.
Participatiewet
In 2017 heeft de invulling van de Participatiewet verder gestalte gekregen middels een vernieuwing
van de regelgeving binnen het sociaal domein van de gemeente Apeldoorn dat is uitgemond in de
Verzamelverordening Participatiewet 2018. Met betrekking tot de genoemde stukken heeft de
werkgroep een bijdrage geleverd aan het advies.
Takenpakket werkgroep Inkomen
• Sociaal Vangnet (Stadsbank/Schuldhulpverlening/gemeentelijk minimabeleid)
• Bijzondere Bijstand
• Collectieve Zorgverzekering van Menzis
• Meedenken en praten over de opzet van Zelfaansturing op Maat (vertrouwensexperiment
Regelluw).
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen/Waterschaplasten
• Recycle 2025
• Interne/externe contacten
• Contacten Epe/Heerde
• Leesgroep
Klankbordgroep Sociaal Vangnet
De klankbordgroep Sociaal Vangnet bestaat uit leden van de werkgroep Inkomen en Integraal
Beleid, en twee leden uit de Adviesraad Wmo. Vanwege de door het Rijk ingestelde bezuinigingen
op het beschikbare gestelde budget heeft de klankbordgroep intensief met de beleidsmedewerkers
vergaderd. Tevens heeft de klankbordgroep geparticipeerd binnen het proces rondom de notitie
‘Kansen voor alle kinderen’, waarvoor de gemeente extra geld van het Rijk heeft ontvangen.
Daarnaast heeft de klankbordgroep de ‘Advies effectrapportage minimabeleid Nibud’ vertaald naar
de minima binnen de gemeente die in verhouding tot andere cliënten achtergesteld waren.
Vanaf 2015 is de gemeente in zee gegaan met de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis.
De verzekering behelst niet alleen een tegemoetkoming in de premie, maar ook op het eigen risico.
De klankbordgroep volgt dit thema intensief. Bij de Tussentijdse Rapportage van september 2017,
met name met betrekking tot hetgeen gesteld was over het Sociaal Domein, heeft de
klankbordgroep haar zorgen uit gesproken over de hoogte van de kosten voor het
beschermingsbewind.
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Het betreft hier het gegeven dat het aantal bijstandsuitkeringen in Apeldoorn in de eerste 7
maanden van dit jaar met meer dan 8% ten opzichte van de cijfers van 2016 is toegenomen.
In de rapportage wordt in programma 6 onder nr. 642 gesteld dat er sprake is van een structureel
onvoldoende budget Bijstand. Uitgaande van het verdeelmodel (waarmee de beschikbare gelden
door het Rijk onder de gemeenten wordt verdeeld) dat er nu is, wordt dit tekort naar verwachting
steeds groter. Onduidelijk is nog hoe het structurele vangnet van het Rijk er in de toekomst uit gaat
zien voor onze gemeente. Er is uiteindelijk gekozen voor ondersteuning van mensen met een
inkomen niet hoger dan de 120% van de bijstandsnorm.
In januari is er een advies uitgebracht n.a.v. de kosteloze herinnering Tribuut, inning gemeentelijke
belastingen.
In september is er geadviseerd inzake de Verzamelverordening Participatiewet IOAW en SOAZ
gemeente Epe.
Schuldhulpverlening
Door regelmatig met de beleidsmedewerker overleg te hebben worden wij op de hoogte gehouden,
zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn kunnen wij er meteen adequaat op reageren en de nodige
stappen ondernemen.
Interne/externe contacten
Hier is gezien de bezetting van de werkgroep weinig of geen uitvoering aan gegeven m.u.v. de
gemeenten Epe en Heerde. Wel is er regelmatig contact geweest met de Adviesraad Wmo over
diverse onderwerpen zoals het WMO-loket overleg en het minimabeleid. Gezamenlijk zijn er ook
adviezen uitgebracht over o.a.: de aanbesteding hulpmiddelen, het Mantelzorgcompliment en de
problematiek rondom PlusOV.
Epe
Er is regelmatig overleg geweest met de beleidsambtenaren van de gemeente Epe, sinds kort ook
aangevuld met twee leden van de WMO-raad Epe. Dit overleg heeft om de twee a drie maanden
plaatsgevonden.
Heerde
Ook in Heerde hebben wij de uitvoering van de Participatiewet op de voet gevolgd, zoals wij dat ook
in het verleden hebben gedaan. De afgevaardigde van werkgroep Inkomen zal samen met de
werkgroep Werk & Participeren dit onderdeel ook in de toekomst kritisch tegen het licht blijven
houden.
Leesgroep
Vijf leden van de Adviesraad VWI maken nu deel uit van de leesgroep. Het streven van de leesgroep
is om alle schriftelijke communicatie vanuit Actevering & Inkomen gericht aan cliënten te toetsen op
het feit of het taalgebruik juist is afgestemd op de doelgroep. De leesgroep heeft diverse stukken
doorgenomen en gecontroleerd, zoals:
Verschillende brieven over de zorgverzekering
Updaten van de flyers voor de Klantmappen
Folders/flyers Regelrecht.
Activiteiten voor 2018:
- Actieve inzet op het aandachtsgebied Sociaal Vangnet/Sociaal Domein.
- Bovenstaande zowel bij de gemeente Apeldoorn als Epe.
- Actieve inzet en aandacht voor de nieuwe instroom van cliënten richting Stadsbank
(ZZPers/Statushouders)
- Blijven volgen van de ontwikkelingen bij de zorgverzekering van Menzis.
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Actief betrokken zijn bij de implementatie van Zelfaansturing op Maat (Regelluw).
Onderzoeken van de klachten en klanttevredenheid bij Activering & Inkomen.
Actief blijven meedenken bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen en ‘Recycleservice
2025’.
Contact leggen met GBLT.
Contacten leggen met de achterban, middels het mede organiseren van een cliënten
bijeenkomst.
En door ontmoetingsplekken en wijkvertegenwoordigers te bezoeken.

Jaarverslag Werkgroep Integraal Beleid:
In 2017 is de werkgroep Integraal Beleid elke 2e maandag van de maand (m.u.v. juli en augustus) in
vergadering bijeengeweest in locatie Tot 2021. Door de vele personele mutaties in 2017 (2
werkgroep leden traden periodiek af en 3 werkgroep leden kregen een baan) bestond de werkgroep
IB het grootste deel van 2017 uit niet meer dan 3 leden.
Activiteiten 2017:
De vergaderingen van de klankbordgroepen ‘vervoer/basismobiliteit’, ‘WMO-loket’, ‘sociaal
vangnet’, ‘jeugd’, ‘Integratie en Inburgering’ en de ad-hoc projectgroepen ‘Regelluw’, ‘Vernieuwing
regelgeving sociaal domein’ en ‘Doorontwikkeling CMO’s’ werden bijgewoond door de in deze
klankbordgroepen zitting hebbende werkgroep leden. Actief werd meegewerkt aan de geschreven
adviezen.
Activiteiten voor 2018:
Een actieve rol in het verder ontwikkelen van de klankbordgroep “Integratie en
Inburgering”.
Een actieve rol in de klankbordgroep “Jeugd”.
Bestendigen contacten met Stichting Samenspraak en het netwerk Transformatoren voor
Begrip (TvB), en inbreng in 2018 te organiseren netwerkbijeenkomsten.
Via o.a. Stichting Samenspraak en het netwerk TvB verder bekendmaken rol en activiteiten
van Adviesraad VWI bij de achterban i.c. inwoners van Apeldoorn van niet- Nederlandse etniciteit.
Blijven volgen van de uitwerkingen van de kabinetsplannen m.b.t. Inburgering en de rol van
gemeenten daarbij.
Jaarverslag werkgroep Werk en Participeren:
Met een prettige collegiale werksfeer als basis voor de verrichte activiteiten, kijken de leden van de
werkgroep Werk en Participeren tevreden terug op weer een jaar waarin veel werk is verzet. In het
eerste halfjaar van 2017 heeft de werkgroep met volledige bezetting (7 leden) kunnen functioneren.
In het tweede halfjaar hebben zich enkele mutaties in de bezetting voorgedaan, waardoor de
werkgroep het jaar eindigde met 5 leden. Eén lid heeft na de proeftijd zijn inzet niet verlengd. Het
andere lid is als beleidsmedewerker aan het werk gekomen.
Naast het bezoeken en actief deelnemen aan relevante bijeenkomsten en het bijhouden van
landelijke, regionale en lokale media op het aandachtsgebied werk en inkomen, treft u onderstaand
een opsomming aan van de hoofdonderwerpen met toelichting waarmee de leden van de
werkgroep aan de slag zijn geweest.
Activiteiten 2017:
1. De veranderingen rondom de transformatie van de Feluagroep naar werkbedrijf Lucrato. Er
is veel tijd gestoken in het kunnen volgen van het Plan “Door naar werk” naar het
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Implementatieplan Werkbedrijf Lucrato. Zowel de klankbordgroep Participatie als de
werkgroep hebben in opbouwende zin commentaar kunnen leveren en aandachtpunten
naar voren brengen. Zij zijn op goede wijze geïnformeerd tijdens het traject met als gevolg
een positief advies voor verdere uitwerking en uitvoering.
Ook bij het Activerium en de organisatiewijzigingen is zowel de adviesraad als de werkgroep
op een goede en duidelijke wijze geïnformeerd. Er is veel tijd gestoken om het proces te
kunnen en mogen volgen, zoals een bezoek aan het Innovatie lab. Het organisatierapport
Activering en Inkomen is uitgebreid van commentaar voorzien. De punten 1 en 2 zijn
uitgebreid van commentaar voorzien met een advies aan B&W.
Omdat de werkgroep en de adviesraad het belangrijk vindt om de transitie van Activering &
Inkomen naar de wijken en stadsdelen te volgen, is contact gezocht met een
stadsdeelmanager die bezig is om middels een vitaliteits agenda Zorg, Welzijn (inclusief
werk en inkomen) en Jeugd met elkaar te combineren. Dat heeft gestalte gekregen in
Noordoost. Als voorbeeld heeft gediend “sluitende aanpak jeugd” om onze bedoelingen te
concretiseren. Inzake Koersdocument Doorontwikkeling CMO is advies uitgebracht.
Er is deelgenomen aan gesprekken die hebben geleid tot het aanstellen van
activeringscoaches in de stadsdelen uit het Programma Participatie en Activering.
Er is deelgenomen aan een projectgroep die zich heeft bezig gehouden met de herziening
van de regels binnen het Sociaal Domein.
Aan het einde van het jaar zijn gesprekken gestart met het Servicebureau over de wijze van
het terugdringen van de terugvorderingen. Daarnaast is een automatiseringstraject gestart
met betrekkingen tot aanvragen zoals bijvoorbeeld de Kidskaart.
De contacten met de gemeente Epe zijn door de instroom van 2 nieuwe leden in de
adviesraad verstevigd en uitgebouwd.
Betreffende de Regionale Cliëntenraad zijn 2 adviezen uitgebracht. Eén betreft een reactie
op de wijziging van de loonkostensubsidie naar loondispensatie. Het andere advies heeft
betrekking op de doelen van het Regionale Arbeidsmarktbewerkingsplan 2018. Verder is het
onderp verdringing aan de orde geweest op de agenda en het overleg met Factor Werk.

Beleidsplan 2018.
De werkgroep Participatie start 2018 met een onderbezetting van het aantal leden. Zolang deze
situatie aanhoudt betekent dit voor de zittende leden een extra uitdaging en verantwoordelijkheid
om door middel van de juiste prioritering en het tijdig inschakelen van ondersteuning, aandacht te
schenken aan nieuwe en lopende dossiers binnen het takenpakket van de werkgroep. Duidelijk is
dat die opstelling een zorgvuldige afweging vraagt.
De prioritaire onderwerpen zijn en blijven:
a. De prestatieafspraken die met het werkbedrijf Lucrato worden gemaakt, waarbij beschut
werk en re-integratie belangrijke onderwerpen zijn.
b. Re-integratie naar werk, niet alleen de groep die binnen 1 jaar bemiddelbaar wordt geacht,
maar juist de groep die in 1 – 3 jaar bemiddelbaar kan worden vraagt aandacht.
c. De betrekkingen met stadsdeel Noordoost verstevigen en uitdiepen om op die wijze de
uitwerking van beleid en de landing van dat beleid te volgen. Bedoeld voor de cliënten die
die aandacht nodig hebben om werk en voldoende inkomen te verkrijgen.
Tot slot maar zeker niet in de laatste plaats, zal ondersteuning worden geboden aan het verder
uitwerken en invoeren van het speerpunt 2018 van de Adviesraad VWI, namelijk het onderhouden
en uitbreiden van contacten met de achterban.
De werkgroep en de klankbordgroep Re-integratiemiddelen Werk / Maatschappelijk Actief
(bijeenkomsten in februari en oktober) hebben zich het gehele jaar intensief bezig gehouden met
het project ‘DOOR’ naar werk. Het meerjarige project gericht op een nauwe en intensieve
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samenwerking tussen Werkplein Activerium van de gemeente Apeldoorn en Felua-groep. De actieve
bemoeienis heeft onder meer geresulteerd in een tweetal schriftelijke adviezen. Volgens planning
zal in 2017 de nieuwe organisatie opzet fasegewijs gestalte gaan krijgen. Dan zal naar verwachting
ook duidelijk worden of de door de Adviesraad VWI aanbevolen aandacht voor de
participatiedoelgroep, in de nieuwe organisatie opzet voldoende uit de verf komt.
In tegenspraak met eerdere toezeggingen is de Adviesraad VWI in 2017 niet betrokken bij de
totstandkoming van de evaluatie van Direct Actief. Eind 2017 is zowel de VWI-raad als de werkgroep
geïnformeerd over de invoering van de nieuwe modulair gerichte aanpak van Direct Actief.
Regionale cliëntenparticipatie.
Er is een goede wederzijdse informatie uitwisseling geweest tussen de werkgroep coördinator en de
2 leden van de Adviesraad VWI die tevens lid zijn van de regionale cliëntenraad van het regionaal
werkbedrijf.
Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat het onderwerp contact met het UWV, als gevolg van de
overvolle agenda, in 2017 onderbelicht is gebleven. Dit onderwerp verdient dan ook extra
vermelding in het beleidsplan 2018.
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3. Uitgebrachte adviezen in 2017
NR

OMSCHRIJVING

1

Advies (klankbordgroep Jeugd) inzake de
Transformatieagenda Jeugd

2

Advies inzake de Transformatieagenda 3D

3

Advies inzake technische wijzigingen
Participatiewet

4

Advies inzake de Minima-effectrapportage
gemeente Apeldoorn 2016

5

Advies inzake Notitie ‘Kansen voor alle kinderen’

6

Advies inzake de concept Transformatieagenda
Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd

7

Ongevraagd advies n.a.v. bevindingen dialogen
‘Achterstand van groepen op de arbeidsmarkt’

8

Advies inzake de Recycleservice 2025

VERZEND
DATUM
(VERGADE
RDATUM)
11 januari
2017 (1312-2016)

ANTWOORD

RESULTAAT

14 maart 2017

Zorgpunten KBG werden onderschreven , evenals de
door de KBG benoemde prioriteiten. Het aangevulde
punt Kwaliteit is overgenomen uit het advies en de
KBG blijft betrokken bij vervolg.

30 januari
2017 (2401-2017)
31 januari
2017 (2401-2017)
8 maart
2017 (2102-2017)
29 maart
2017 (2803-2017)
6 april 2017
(28-032017)
13 april
2017 (2803-2017)

3 februari 2017
(mondelinge
toelichting)

13 april

1 juni 2017

8

De Adviesraad VWI zal in de loop van 2017 verder
worden betrokken bij de uitwerking van de
technische wijzigingen Participatiewet
17 mei 2017

12 mei 2017

16 juni 2017

De Adviesraad VWI zal in de loop van 2017 verder
worden betrokken bij de uitwerking van de notitie
‘Kansen voor alle kinderen’ (tweede tranche)
Van de 15 gegeven adviesonderdelen zijn 3
overgenomen in de Transformatie-agenda.Voorts
blijft de KBG betrokken bij de voortgang.
Gemaakte opmerkingen en gedane adviezen worden
in grote lijnen onderschreven. Genoemde
aandachtpunten en adviezen zullen aan de orde
komen tijdens de team overleggen bij het werkplein
Activerium

9

Ongevraagd advies aangaande de individuele
mantelzorgwaardering

10

Advies inzake vernieuwing regelgeving sociaal
domein

11

Advies inzake Organisatierapport Activering &
Inkomen + Implementatieplan Werkbedrijf Lucrato

12

Advies inzake verzamelverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ, gemeente Epe

2017 (2803-2017)
1 mei 2017
(25-042017)
14 juli 2017
(27-062017)
8 augustus
2017 (2706-2017)

24 oktober
2017 (2410-2017)

Collegebesluit aangepast (verhoging waardering) aan
de hand van advies en PMA van 29 juni 2017.
14 september 2017

29 augustus 2017

8 november 2017

Zowel op de inrichting van het werkproces van
Lucrato als van A&I zijn kritische proces- en
inhoudelijke opmerkingen geplaatst. Uit de reactie
blijkt dat een groot deel zal worden meegenomen.
We blijven het wel volgen
Verhoging van de Individuele Inkomenstoeslag zou
ten kosten gaan van andere regelingen binnen de
huidige inkomensondersteunende regelingen van de
gemeente Epe als het budget hiervoor niet wordt
verhoogd. Het college kiest er daarom voor de
inkomensgrens en de bedragen van de huidige
Inkomenstoeslag niet te wijzigen.
De gemeente Epe waarderen onze zorg voor de
medewerkers. Zij hebben er het volste vertrouwen in
dat de medewerkers met de juiste ondersteuning in
de vorm van opleidingen en begeleiding, de
benodigde ontwikkeling zullen doormaken. Deze
ontwikkeling zal de komende jaren intensief
besproken en gemonitord worden.

13

Advies inzake voorstel Kansen voor alle kinderen,
tweede tranche

14

Advies inzake rapport ‘Analyse

9
november
2017 (2410-2017)
9
9

15 januari 2018

bestandsontwikkeling BUIG’

15

Advies inzake verzamelbeleidsregels
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz, gemeente Epe

november
2017 (2410-2017)
21
november
2017 (2811-2017)

20 december 2017

Gemeente Epe onderschrijft de opmerking dat de
wijziging van de regelgeving veranderingen
meebrengt voor de klanten. Samen met de
gemeente Apeldoorn blijft zij ons meenemen,
consulteren en informeren over het
veranderingsproces.
Gelijkheidsbeginsel - Maatwerk is per definitie
toegespitst op de individuele situatie van de klanten.
Epe neemt ons advies mee in de
afstemmingsoverleggen met Lucrato en het
Activerium.
De gemeente Epe heeft haar minimabeleid
vastgelegd in de Nota Minimaal rondkomen 20172020 en neemt het advies mee bij het opstellen van
deze beleidsregels.

16

Ongevraagd advies inzake vervoersproblematiek
PlusOV

17

Advies inzake Koersdocument Doorontwikkeling
CMO

7
december
2017 (2811-2017)
18
december
2017 (2811-2017)

10

19 december 2017

8 februari 2018

4. Overzicht werkgroepen en klankbordgroepen
Adviesraad VWI
Inleiding
De Adviesraad VWI heeft de wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle zaken die te maken hebben met gemeentelijke
voorzieningen voor werk en inkomen. Bij de voorzieningen voor werk gaat het om ondersteuningsmiddelen (vaak re-integratie instrumenten genoemd) die
gemeenten kunnen bieden om personen aan het werk te helpen die dat op eigen kracht niet (goed) kunnen. De voorzieningen voor inkomen betreffen de
diverse vormen van financiële steun die gemeenten kunnen bieden aan personen die daarop zijn aangewezen. De Adviesraad VWI zal steeds bezig zijn met
evalueren, verbeteren en het goed gebruiken van de voorzieningen voor werk en inkomen.
Het werk van de raad wordt door de leden van de raad voorbereid en uitgevoerd in drie werkgroepen: alle leden van de raad hebben zitting in één van de
drie werkgroepen. In hoofdstuk 2 is de werkwijze van de werkgroepen beschreven. Uit die beschrijving blijkt tevens dat de werkgroepen de hoofdlijnen en
prioriteiten van hun werk in de raad op elkaar afstemmen. Tenslotte beslist de raad over de definitieve uitvoering van een taak(onderdeel) en het product
ervan.
Werkwijze van de werkgroepen
 elke werkgroep heeft een vaste coördinator.
 elke werkgroep is verantwoordelijk voor de haar opgedragen taken en bereidt die zelfstandig voor.
 elke werkgroep stelt van elke werkgroepvergadering een kort verslag samen ten behoeve van de VWI-raad.
 elke werkgroep licht in elke vergadering van de VWI-raad de vorderingen in de voorbereiding van haar werkzaamheden toe en geeft daarbij aan hoe en
wanneer de werkgroep een bepaalde taak denkt uit te voeren (o.a. advies aan B&W; inrichting laagdrempelig cliëntencontact; opstellen van een flyer).
 de definitieve uitvoering van een taak en het product ervan behoeven de instemming van de VWI-raad.

Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris/penningmeester
Ambtelijk Secretaris

Rinus van der Meer
Pieter de Graaf
Harry Rietberg
Davy Cinjee
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Samenstelling en taken van de werkgroepen en klankbordgroepen van de VWI-raad
Werkgroepen
Deelnemers
Beleids producten

Inkomen

Integraal Beleid

Hilda Wetemans
(coördinator)
hilda.wmo@hotmail.com
Leden:
Harry Rietberg
Sjanie Donker
Frank Schoolderman
Andre v. Gessel
Manja Pouwels (Epe)

Pieter de Graaf (coördinator)
P.deGraaf@apeldoorn.nl
Leden:
Hans Stel
Frenk Lip
Pieter Holtrigter
Zeynep VacCan-Deryal
Vacature
Vacature

Werk&Paticipatie Jacques van Meurs

Klankbordgroepen Contact
Activerium
Beleid
Sociaal Vangnet
Sociaal Vangnet
Marjolein
(Stadsbank/Schuldhulpverlening Woordvoerder:
Postma
gemeentelijk Minimabeleid)
Hilda Wetemans
Bijzondere Bijstand
Zorgverzekering Menzis
Informatie Service Punt
Participatiewet/rechtmatigheid Leesgroep
Cliënten A&I (Klacht- en
Woordvoerder:
klanttevredenheid procedures)
Harry Rietberg
Contacten Epe en Heerde (volgt)
Leesgroep

Verantwoordelijk manager

Jongerenbeleid en Jeugdbeleid
Samenwerking WMO o.a.
Loket
Basismobiliteit
Meldpunt Sociaal
Integratie (inburgering)
Sociale woningbouw/
Jongerenhuisvesting
Raakvlakken met programma 7
Zorg & Welzijn
Contacten Epe en Heerde (volgt)
Leesgroep

Integratie en
Inburgering
Woordvoerder:
Pieter de Graaf

Jan Stuart

Manager JZW

Jan Stuart

Manager JZW

Janneke Oude
Alink

Eddy Peters
(integratie)

WSW

Participatie
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Eddy Peters (SV)
Maya van Asperen / Hinnie
Bolt (Stadsbank)
Tom v. Timmeren
(inkomen& Recht)

Hans Willem Pas (Risc)
Jeroen Meester
(Uitbetalen&Terugvordenen.

v.Ganzewinkel

zie boven
Semra Olmez

Ruud Berenschot

Jacquesvanmeurs@hotmail.com
(coördinator)
Leden:
Wilma van Teeckelenburgh
Vacature (Heerde)
Rob Rosendal, (Heerde)
Vacature (Epe)
Fawzy Said
Vacature

Participatiewet (re-integratie
naar werk vanuit Pw,
voormalige WSW, beschut
werk, arbeidsmatige
dagbesteding en
maatschappelijk
actief/tegenprestatie)
Volwassen educatie
Regionale
cliëntenraad/Regionaal
werkbedrijf
UWV
Terugvordering RISC
Contacten Epe en Heerde (volgt)
Leesgroep

Woordvoerder:
Jacques v. Meurs
Regionale
cliëntenraad/
werkbedrijf
Jacques v. Meurs

Vergaderdata VWI raad 2018:
•
Dinsdag 30 januari: 13.30 tot 16.00 uur (wethouder Kruithof schuift aan van 14.00 tot 15.00 uur)
•
Dinsdag 27 februari: 09.30 tot 12.00 uur
•
Dinsdag 27 maart
•
Dinsdag 24 april
•
Dinsdag 29 mei
•
Dinsdag 26 juni
•
Dinsdag 28 augustus
•
Dinsdag 25 september
•
Dinsdag 30 oktober
•
Dinsdag 27 november
•
Dinsdag 18 december
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Jeroen
Meester
Janneke Oude
Alink

Erik v.d. Veen
Jeroen Meester
Niels Sprang
Haske v.Aken

Hans v. Uden
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